
G&C Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

Mall of İstanbul The Residence                  

B Blok D:33 Başakşehir / İstanbul                                              S a y f a  1 | 2   

0(212) 809 0 809       

           

Tarih    : 08.04.2022 

Sayı      : 2022 / 28 

Konu   : Kur Korumalı Mevduat Tebliği Değişikliği Hk. 

2022/8 sayılı sirkülerimizde, Merkez Bankası tarafından yayımlanan 2022/1 ve 2022/2 

sayılı Tebliğler ile yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat 

veya katılma hesabı açılması durumunda kur korumalı mevduat hesaplarına yönelik 

desteklerden yararlanabileceklerine ilişkin açıklamalara, 

2022/19 sayılı sirkülerimizde 7352 sayılı Kanunla getirilen vergi istisnasına yönelik 

düzenlemelere göre en az 3 ay vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılmasının vergi 

istisnalarından yararlanmak için yeterli olduğu ve dolayısıyla, Merkez Bankası tarafından tebliğ 

değişikliğine gidilerek tüzel kişiler için de en az 3 ay vadeli kur korumalı mevduat açılabilmesi 

yönünde düzenleme yapılması beklendiğine yönelik açıklamalarımıza,  

2022/25 sayılı sirkülerimizde gerek altın hesaplarından gerekse döviz hesaplarından 

Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarına dönüşümde yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 3 ay 

vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılabilmesine ilişkin düzenlemeler yapıldığı 

şeklinde açıklamalarımıza, 

2022/26 sayılı sirkülerimizde ise gerek altın hesaplarından gerekse döviz hesaplarından 

Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarına dönüşüm uygulaması kapsamında açılan Türk lirası 

mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabileceği yönünde 

düzenleme yapılmasına yönelik açıklamalarımıza, 

Yer verilmiştir. 

08.04.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve aşağıda yer verdiğimiz Merkez 

Bankası Tebliği ile yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin 

ise 31/12/2021 ile 31/3/2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan 

ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım 

fonu hesabı bakiyelerinin, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk 

lirasına çevrilebileceği yönünde düzenleme yapılmıştır. 

Dolayısıyla bu karara göre, yurt içi yerleşik tüzel kişiler 31/12/2021 ile 31/3/2022 

tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda bulunan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini 

hesaplarını kur korumalı mevduat sistemine dahil edebileceklerdir. 

Saygılarımızla, 

İlgili Tebliğlere Ulaşmak İçin;  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220408-14.htm 

Tüm Sirkülerimize Ulaşmak İçin; 

https://www.gcymm.com/sirkuler 

https://www.gcymm.com/_files/ugd/e3b619_82b6fe1a4b60430ca1123dedc1f2f30d.pdf
https://www.gcymm.com/_files/ugd/e3b619_f6f437b71fcd459fa247979d421dae67.pdf
https://www.gcymm.com/_files/ugd/e3b619_4b96bca07f8e4717bc6903bf02bdda7c.pdf
https://www.gcymm.com/_files/ugd/e3b619_76f943fffb924cef9b46d708496d9e2a.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220408-14.htm
https://www.gcymm.com/sirkuler
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